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Escherichia coli

• E. coli อำศัยอยู่ในอวยัวะภำยในของสัตว์เลือดอุ่น

• เช้ือนีเ้ป็นดชันีช้ีถงึกำรปนเป้ือนของอุจจำระ

• ท ำให้เกดิโรคท้องร่วงในเดก็และนักเดนิทำง

• สร้าง exotoxin เรียกวา่ Enterotoxin ซ่ึงมีคุณสมบติัทั้งทนและไม่ทน
ความร้อนเป็น ( Heat stable and Heat abile ) enterotoxin มีผลท าให้
ผูป่้วยเสียน ้ามาก



กำรปนเป้ือนในอำหำร

1 จำกน ำ้ที่ล้ำงอำหำร

2 เน้ือสัตว์



กำรก่อโรค

1 Enterotoxigenic E. coli (ETEC) แสดงอำกำรหลงัจำก 12-36 ช่ัวโมง
โดยมำกจะมีกำรท้องเสียและอำเจียนและหำยไปเองใน 2-3 วนั 

*เช้ือกลุ่มนีส้ร้ำง heat-stable toxins (ST) และ heat-labile toxins (LT)

*มี pili เป็น surface attachment factors ช่วยใหแ้บคทีเรียเกาะผนงัล าไส้
ไดดี้ แลว้สร้าง Enterotoxin ท าใหอุ้จจาระร่วง และมกัเป็นสาเหตุ
ของอุจจาระร่วงในนกัท่องเท่ียว ( traveler' s diarrhea ) 



2 Enteroinvasive E. coli (EIEC) เช้ือชนิดนีจ้ะมีอำกำรไข้ ก่อโรคโดย
เช้ือเขา้ไปท่ี mucosal cell ท าใหเ้ซลลถู์กท าลาย ผูป่้วยจะถ่ายเป็นมูก
เลือดอาการจะคลา้ยบิดท่ีเกิดจาก Shigella พบ PMN ไดม้ากใน
อุจจาระ

3 Enteroinvasive E. coli (EPEC)

เช้ือชนิดนีท้ ำให้เกดิกำรวงิเวยีน

หลงัจำก 12-36 ช่ัวโมงทีไ่ด้รับเช้ือ

เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงในเดก็ทารก



• 4 Enteroinvasive E. coli (EHEC) เช้ือจะไม่สร้ำง ST และ LT แต่
จะสร้ำงสำรพษิทีค่ล้ำยกบั Shigella, ท าใหเ้กิด Hemorrhagic colitis 
หรือภาวะท่ีมีเลือดออกในล าไส้ เพราะแบคทีเรียสามารถสร้าง 
cytotoxin ท่ีคลา้ย Shigatoxin ของ Shigella dysenteriae ซ่ึงจะไป
ท าลาย vascular endothelial cells 

• 5 Enteroaggregative E.coli (EAggEC) สร้าง heat stable toxin และ 
hemolysin ซ่ึงมีความส าคญัในการก่อโรคในทางเดินปัสสาวะ 
hemolysin จะไปท าลายเมด็เลือดแดงและเซลลอ่ื์นๆ ท าใหเ้ซลลห์ลัง่ 
cytokine และกระตุน้ใหเ้กิดการอกัเสบ อาการอุจจาระร่วงท่ีเกิดจาก
เช้ือ EAggEC จะถ่ายเป็นน ้าและอาเจียน



คุณลกัษณะโดยทัว่ไปของเช้ือ E. coli
• E. coli เป็นพวก Catalase+, oxidase -, fermentative

• เป็นพวก G- short rod 

• สำมำรถ ferment น ำ้ตำลแลกโตส คุณลกัษณะโดยรวมคล้ำย Shigella

• กำรทดสอบ IMViC จะสำมำรถทดสอบคุณสมบัตขิองเช้ือดงันี้

– Indole จำกกรดอะมิโน tryptophan (I)

– MR test

– VP test

– Citrate test



IMViC test

Indole MR VP Citrate

Escherichia coli + + - -

Shigella V + - -

Salmonella typhimurium - + - +

Citrobacter freundii - + + +

Klebsiella pneumoniae - + - +

Enterobacter aerogenes - - + +

Klebsiella aerogenes - - + +



กำร Isolation และ Identification

Lauryl Sulfate Lactose Broth (LST)

Brilliant Green Lactose Bile Broth

EC broth



The most-probable numbers 
(MPN)

• เป็นเทคนิคทีใ่ช้ในกำรนับจ ำนวนเช้ือจุลนิทรีย์โดยกำรอ่ำนค่ำ
ผลบวกและลบตำมระดบัควำมเจือจำง ก่อนที่จะน ำไปเปิดอ่ำน
ค่ำในตำรำงต่อไป

• มคีวำมสัมพนัธ์กบัเช้ือในอำหำรสูง และผลกำรนับคล้ำยกบั 
SPC โดยเฉพำะกำรหำค่ำควำมหนำแน่นของ coliform

MPN/ml = ปริมำณเช้ือจำกตำรำง x dilution factor ของระดบัควำมเจือจำงทีอ่ยู่ตรงกลำง







Lauryl Sulfate Lactose Broth (LST) 

Soduum Lauryl Sulfate ท ำหน้ำที่เป็นอำหำรในกำร
คดัแยกกลุ่มเช้ือทีไ่ม่ใช่คลอลฟิอร์มออกไป Sodium Chloride ท ำให้เกดิกำรสมดุลของควำมดนั

ออสโมติกในเซลล์ 

CO2



Brilliant Green Lactose Bile Broth

Oxgall ซ่ึงเป็นพวก Bile และ Brilliant Green ส ำหรับ
ยบัยั้งเช้ือแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบที่
ไม่ใช่พวก Coliform 



EC Broth

อาหารเลีย้งเชือ้ EC Broth ใชใ้นการตรวจเพือ่ยนืยนั
ปรมิาณของเชือ้แบคทเีรยี E. coli ทีเ่ป็น Fecal 
Coliform ทีส่ามารถเจรญิในอุณหภูม ิ44±0.5 องศา
เซลเซยีส (Mehlman และคณะ, 1975) แลว้น้า
ผลบวกไปค านวณหาคา่ MPN g-1 



Eosin Methylene Blue Agar (EMB) 
• Selective และ differential medium 

– ใช้ bile salt เป็นสำรยบัยั้งเช้ือแบคทีเรีย G+

– ใช้ lactose +pH เพ่ือเป็นส่ิงที่บอกกำร ferment ของเช้ือ

เช่น Eosin methylene blue agar 

กำรเกดิสี green-black
เกดิจำก metallic sheen

4-methyl-umbelliferyl-D-Glucuronide : MUG

-glucuronidase 

4-methyl-umbelliferyl+D-Glucuronide



• เป็นกำรทดสอบควำมสำมำรถของแบคทีเรียในกำรผลติ Indole จำก 
tryptophan โดยทีอ่ำหำรเลีย้งเช้ือ Indole broth ประกอบด้วย 
Tryptophan rich peptone + NaCl ........... indole , skatole + 
indoleacetic acid (โดยเอนไซม์ tryptophanase) 

• สำมำรถตรวจสอบผลที่ได้จำกกำรตรวจสอบ indole โดยใช้ 
alcoholic p-dimethylaminobenzaldehyde โดย indole จะท ำ
ปฎกิริิยำกบั aldehyde ให้ผลผลติเป็นสีแดงในส่วนทีเ่ป็นแอลกอฮอล์

• ปัจจุบันม ีreagent สองชนิดทีใ่ช้ในกำรตรวจสอบ indole คือ
Kovac' reagent และ Ehrlich's reagent แต่ Ehrlich's reagent มี
ควำมไวมำกกว่ำและใช้ในกำรทดสอบIndole

5 กำรทดสอบอนิโดล (Indole test)



• ใช้ในกำรแยกเช้ือจุลนิทรีย์ทีส่ร้ำงสำร 
indole ออกจำกเช้ือที่ไม่สำมำรถสร้ำง
สำรนี ้โดยเช้ือจะสร้ำง indole จำก
กรดอะมิโน tryptophane และในอำหำร
ทดสอบต้องไม่มนี ำ้ตำลกลูโคสเพรำะ
จะสำมำรถยบัยั้งกำรสร้ำง indole ได้

• หลงัจำกเลีย้งเช้ือในอำหำรที่เหมำะสม
แล้วท ำกำรหยด Kovacs’ reagent ลง
ไป ผลบวกจะมีสีแดง ผลลบจะไม่เกดิสี

E.coli สามารถผลติเอน็ไซม ์Tryptophanase ไดจ้งึ
สามารถยอ่ย Tryptophan แลว้เกดิสารอนิโดลขึน้ใน
หลอดทดลองได ้



4. MR-VP test

• The MIXED ACID PATHWAY เป็นกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถของเช้ือที่จะผลติและรักษำควำมเป็น
กรดของอำหำรเลีย้งเช้ือจำกกำรใช้ glucose ไว้ให้มี pH 
ต ่ำกว่ำ 4.4

• The BUTYLENE GLYCOL pathway (เป็นกำร
ทดสอบควำสำมำรถของเช้ือ ในกำรให้ acetyl-
methylcarbinol ( acetoin ) เป็น end product จำก
กำร ferment น ำ้ตำล glucose)

Methyl Red Voges Proskauer 

Broth 



MR test

• เชือ้แบคทเีรยี E. coli สามารถยอ่ยน้้าตาลเดก็ซโ์ตรสจนไดก้ลโูคส
แล้วท้าการผลติกรดจากการหมกัน้้าตาลกลูโคส โดยกรดที่ผลติ
ขึน้ดงักล่าวเชน่ กรด Lactic กรด Acetic และ กรด Formic (Clark
และ Lubs, 1915) ซึง่มผีลทา้ใหค้วามเป็นกรดในหลอดอาหาร
ลดต่้าลง (pH<4.4) ดงันัน้ผลบวกคอืเกดิการสรา้งกรดขึน้มาใน
หลอดอาหารและเมือ่น้ามาหยดสารละลาย Methyl red จงึทา้ให้
เหน็สแีดงในหลอดอาหารนัน้ 



VP test

• Klebsiella และ Enterobacter สามารถหมกัน้้าตาลกลโูคสแลว้ให้
ผลผลติคอื Acetoin และ 2,3-butanediol หลงัจากนัน้สารทัง้สอง
ชนิดนี้จงึถูกออกซไิดซใ์หเ้ป็น Diacethyl ทา้ใหเ้กดิสภาวะด่างขึน้
ในหลอดอาหาร และเมื่อหยดสาร Creatine (สารละลาย A; 
Solution A) หรอื Naphtol (สารละลาย B: Solution B)ลงใน
หลอดอาหารจะพบสแีดงหรอืสมี่วงเขม้ในหลอดอาหาร ทัง้นี้ เชื้อ
แบคทเีรยี E. coli จะใหผ้ลลบในการทดสอบนี้เพราะสรา้งกรด 



4.1 กำรทดสอบ MR (methyl red (MR) test

• เป็นกำรดูควำมสำมำรถของ
แบคทเีรียในกำรสร้ำงกรดเม่ือ
หมกัน ำ้ตำลกลูโคสมำกพอทีจ่ะ
ชนะควำมสำมำรถในกำรปรับ
สภำพควำมเป็นกรดด่ำง

• ใช้ Methyl red เป็น indicator จะ
มีสีแดงที ่pH ประมำณ 4-5
(ผลบวก), สีเหลืองที ่6-7(ผลลบ) + -

Methyl Red Voges Proskauer 

Broth 



7 กำรทดสอบกำรใช้ซิเตรท (Citrate utilization test)

• กำรใช้ citrate เป็นแหล่งคำร์บอนท ำให้แยกเช้ือ G-
bacilli ออกจำกกนั

• เอน็ไซม์ซ่ึงสลำยซิเตรทได้คือ citrate lyase, 
citritase, citrate aldolase, citridesmolase 
เอน็ไซม์เหล่ำนีจ้ะเปลีย่น citrate เป็น oxaloacetate 
และ acetate ท ำให้เอน็ไซม์ oxaloacetate de 
carboxylase มำย่อยได้ pyruvate และ CO2

• ผลบวกอำหำร Koser เปลีย่นจำกสีเขียวเป็นสีน ำ้
เงนิ



• Sodium Citrate (carbon source )+Ammonium 
Phosphate as the nitrogen……….. Citrase-
permease…. Pyruvate (Pyruvic Acid) /Ammonia 
and Ammonium Hydroxide

• Bromthymol blue is green at a pH of 6.9 or less.

• Bromthymol blue is blue   at a pH of 7.6 or 
greater. 





Escherichia coli O157:H7

• เป็นเช้ือที่พบคร้ังแรกในประเทศ USA ปี 1975 ในรัฐ California แต่
ได้รับรำยงำนว่ำเป็นเช้ือก่อโรคในมนุษย์คร้ังแรกในปี 1982



ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเช้ือ E. coli และE. Coli O157:H7

• ไม่สำมำรถเจริญได้หมดทุกสภำวะและทีอุ่ณหภูมิสูงกว่ำ 44.5 องศำ
เซลเซียส

• ไม่สำมำรถ ferment น ำ้ตำล sorbitol ใน 24 ช่ัวโมง

• ไม่สำมำรถสร้ำงเอน็ไซม์ -glucuronidase (ดงัน้ันจึงไม่สำมำรถ
ย่อย 4-methyl-umbelliferyl-D-Glucuronide : MUG) 

• มี 60 MDa plasmid และ 5,000-8,000 molecular weight





ขอ้แตกต่างระหวา่ง E. coil และ E. coil 0157:H7

ลกัษณะเช้ือ E.coli O157:H7
บนจำนอำหำร SMAC
โคโลนีกลม ขอบเรียบ สีครีมหรือ
ขำวขุ่น
(ไม่ย่อยสลำยน ำ้ตำล sorbitol) 

ลกัษณะเช้ือ E.coli
บนจำนอำหำร SMAC
โคโลนีกลม ขอบเรียบ สีชมพู
(ย่อยสลำยน ำ้ตำล 
sorbitol) 



Eosin Methylene Blue Agar 

(EMB)+MUG 

• การเตมิสาร 4-methyl-umbelliferyl β-
D-glucuronide (MUG) ลงในอาหารเลีย้ง
เชือ้ EMB สามารถชว่ยใหส้ามารถ
ตรวจหาเอน็ไซม ์β-glucuronidase ทีม่ี
อยูใ่นเชือ้แบคทเีรยี E. coli ได ้โดยเชือ้
แบคทเีรยี E. coli O157:H7 จะไมม่ี
เอน็ไซมด์งักลา่วในการเปลีย่นสาร MUG 
ใหก้ลายเป็นสารเรอืงแสง จงึพบโคโลนีสี
มว่งเขม้ไมม่สีเีขยีวมนัวาวคลา้ยโลหะ
ลอ้มรอบ 



Triple Suagr Iron (TSI) Agar
• การทดสอบนี้ใชอ้าหารเลีย้งเชือ้ Triple Suagr Iron (TSI) Agar 

ซึง่มน้้ีาตาลเดก็ซโ์ทรส น้้าตาลแลคโตสและซูโครสเป็นสว่นผสม 
โดยน าเชือ้แบคทเีรยีทีต่อ้งการมาทดสอบขดีทีผ่วิหน้าของ
อาหารในสว่นทีเ่รยีกวา่ Slant จากนัน้จงึทา้การแทงลงสู่
สว่นล่างของหลอดเรยีกวา่สว่น Butt หากเชือ้จุลนิทรยีส์ามารถ
ใชน้ ้าตาลเดก็ซโ์ทรสไดส้ภาพทีม่อีอกซเิจนจะทา้ใหเ้กดิความ
เป็นกรด (Acid; A ) ทีส่ว่นของผวิหน้าหรอื Slant โดยอาหารจะ
เปลีย่นจากสแีดงเป็นสเีหลอืง และหากเชือ้จุลนิทรยีน์ัน้สามารถ
ใชท้ัง้น ้าตาลเดก็ซโ์ทรส น ้าตาลแลคโตสและหรอืน ้าตาลซูโครส
ในสว่นล่างของหลอดทีม่อีอกซเิจนอยูน้่อย จะทา้ใหส้่วน Butt 
เป็นสเีหลอืงจากกรดทีส่รา้งขึน้ และหากอาหารเลีย้งเชือ้นัน้มี
รอยแตกอนัเนื่องมาจากแก๊สทีเ่ชือ้จุลนิทรยีส์รา้งขึน้จะรายงาน
ผลบวกคอืพบแก๊สในหลอดซึง่ทา้ใหอ้าหารมรีอยแตก และหาก
แก๊สนัน้เป็นแก๊สไฮโดรเจนซลัไฟล ์(Hydrogen sulfide) จะ
พบวา่อาหารเลีย้งเชือ้นัน้มสีดีา้อยูท่ีส่ว่น Butt 



Motility Indole Lysine Medium 

(MIL Medium) 
• ม ีBromocresol purple เป็นอนิดเิคเตอร ์โดยหาก

เชื้อแบคทีเรียสามารถผลิตเอ็นไซม์ออกมาย่อย
เดก็ซ์โตรสไดใ้นระหว่างการเจรญิเตบิโตในสภาวะ
ที่มีออกซิเจนจึงจะท้าให้สีของอาหารเลี้ย งเชื้อ
เปลี่ยนจากสมี่วงไปเป็นสีเหลืองตามสภาวะของ
กรดที่เพิม่มากขึ้น แต่หากเชื้อแบคทีเรียสามารถ
ผลติเอน็ไซม ์Lysine decarboxylase เพือ่ย่อย
กรดอะมโินไลซนี (Lysine) ไดท้ัง้ในสภาวะทีม่ี
ออกซเิจน (Slant) และมอีอกซเิจนต ่า (Butt) จะท า
ใหเ้กดิสาร Amine ซึง่ทา้ใหเ้กดิสภาวะด่างในหลอด
ทดลองจงึทา้ใหห้ลอดทดลองมสีมีว่ง



Urea Agar

• ปรมิาณของ Urea อยูม่ากทีส่ดุเพือ่ใชเ้ป็น
แหล่งไนโตรเจนทีส่ าคญัทีส่ดุ หากเชือ้
แบคทเีรยีทีน้่ามาทดสอบสามารถยอ่ย Urea 
ไดจ้ะไดผ้ลผลติคอื Ammonia ซึง่ท าใหเ้กดิ
ดา่งในหลอดทดลอง และทา้ใหห้ลอดอาหาร
เปลีย่นจากสเีหลอืง (pH~6.8) เป็นสแีดง 
(pH~8.1) การเปลีย่นแปลงนี้เพราะมสีาร 
Phenol Red เป็นอนิดเิคเตอร ์



Tube indole

= Positive

TSI slant = 

Acid / acid, 

no gas or

H2S 

LIA slant=

Lysine 

Decarboxylase

(+)

MIO agar =

Motility (+)

Urea slant =

Urease (-)
Citrate slant =

Negative

Sorbitol broth 

= Negative



Salmonella

• ไข้รำกสำดน้อย (typhoid) เป็นกำรติดเช้ือ Salmonella ในทำงเดนิ
อำหำร เป็นโรคระบำด



คุณลกัษณะทัว่ไปของเช้ือ Salmonella

• เป็นเช้ือในกลุ่ม Enterobacteriaceae, G-, non-sporeforming rods 
(ขนำด 0.5 x 1-3 ไมโครเมตร) 

• พวก faculatively anaerobic 

• ผล catalase +, oxidase – สำมำรถเคล่ือนที่โดยใช้ flagella

• เจริญในอุณหภูม ิ5-37 องศำเซลเซียส อุณหภูมทิีเ่หมำะสมคือ 37
องศำเซลเซียส 

• เช้ือชนิดนีถู้กท ำลำยง่ำยโดยควำมร้อน D72 เวลำ 0.09 นำทีในน ำ้นม



• ค่ำ aw ต ำ่สุดทีเ่จริญได้คือ 0.93 แต่หำกมีเช้ือปนเป้ือนในอำหำรแห้ง 
กำรเจริญของเช้ือจะเพิม่มำกขึน้เม่ือค่ำ aw ต ่ำลง

• เช้ือนีอ้ำศัยได้ในหลำยแหล่ง เช่น อำหำรสัตว์, สัตว์ต่ำงๆ, หนู, นก 
หรือแมลงเป็นต้น



กำรก่อให้เกดิโรค

1 Enteritis กำรติดเช้ือในทำงเดนิอำหำร serotype นีพ้บมำกในคนและ
สัตว์ เช้ือ Salmonella ทีท่ ำให้เกดิโรคท้องเสียนีคื้อ S. enteritidis, S. 
typhimurium, S. virchow เช้ือจะบ่มตัวเอง 6-48 ช่ัวโมง ปกติจะมี
อำกำรไข้ต ่ำๆ ปวดท้อง ท้องเสีย อำเจียน ส่วนมำกจะหำยไปเองแต่
ส ำหรับเดก็เลก็, คนที่ร่ำงกำยอ่อนแอ และคนชรำต้องระวงัเป็นพเิศษ 
เช้ือชนิดนีจ้ะสร้ำง enterotoxin โดยปกติแล้วปริมำณเช้ือ 106 เซลล์
จะท ำก่อให้เกดิโรคได้



2 Systemic disease เป็นพวก host-adapted serotype เป็นพวกทีบุ่กรุก
เข้ำมำในร่ำงกำยของ host แล้วก่อโรค เช่น S. paratyphi, S. thyphi ที่
ท ำให้เกดิอำกำรไข้ และท้องเสียอย่ำงรุนแรงหรือทีเ่รียกว่ำไข้รำกสำด
น้อย ปกติเช้ือจะบ่มใช้เวลำ 10-20 วนั หรือ 3-56 วนั มันจะไชเข้ำไป
ยงัเน้ือเย่ือล ำไส้ และต่อไปยงัต่อมน ำ้เหลืองจำกน้ันจึงไปยงัเส้นเลือด





กำร Isolation และ Identification

1 pre-enrichment โดยใช้ non-selective medium เพ่ือซ่อมแซมและให้
เช้ือฟ้ืนสภำพ แต่ Selective agents ทีนิ่ยมใช้ในขั้นนีคื้อ bile 
brilliant green, malachite green, tetrathionate และ selenite โดย
อำหำรที่นิยมใช้คือ 

-Selenite-cystine broth ซ่ึงมี cystine เป็นตัวท ำให้เช้ือ Salmonella
เจริญได้ดี



– Muller-Kauffman tetrathionate broth ซ่ึงมี tetrathionate, 
brilliant green และ bile

Sodium Thiosulfate

Iodine

Tetrathionate

Tetrathionase

Salmonella sp.

Non toxic

Toxic

Bacteria



2 Selective / differential solid media โดย selective agents ทีนิ่ยมใช้
คือ bile salt, deoxycholate, brilliant green และ diagnostic 
reaction (e.g. lactose)

2.1 อำหำรเลีย้งเช้ือ Bismuth Sulfite (BS) Agar 

มีสำร Bismuth ส ำหรับยบัยั้งเช้ือ แบคทีเรียกลุ่ม 
Coliforms และแบคทีเรียแกรมบวก 

แบคทีเรีย Salmonella สำมำรถผลติแก๊ส H2S มำท ำ 
ปฏิกริิยำกบั Ferrous sulfate (FeSO4) ท ำให้เกดิโคโลนี
สีด ำถงึเขียวบนจำนอำหำร บำงคร้ังโคโลนีอำจมีสี 
โลหะวำว



2.2 Hektoen enteric (HE) medium 
มีอนิดเิคเตอร์ที่ช้ีวดัควำมเป็น กรดที่เกดิจำก
กำรหมกัคำร์โบโฮเดรตพวกแลก็โทส ซูโครส
คือ Bromothymol blue หำกเช้ือแบคทีเรีย
ผลติ กรดได้จะท ำให้อนิดเิคเตอร์เปลีย่นสีจำก
สีฟ้ำน ำ้เงินเป็นสีเหลืองถงึส้มบนจำนอำหำร
เลีย้งเช้ือ 

ส ำหรับ Salmonella ไม่สำมำรถใช้น ำ้ตำลกลุ่มดงักล่ำว
เพ่ือเป็นแหล่งคำร์บอนได้ ดงัน้ันจึงไม่เกดิกำรเปลีย่นสี
ของ อำหำร แต่จะเกดิโคโลนีที่มีสีด ำตรงกลำงอนัเกดิ
จำกกำรที่เช้ือแบคทีเรียสร้ำงเอน็ไซม์ Desulfhydrase 
เพ่ือ เปลีย่นสำร Thiosulfate ให้กลำยเป็นแก๊ส H2S 
แล้วเกดิปฏิกริิยำกบั Ferric ion นอกจำกน้ันโคโลนียงัมี
สีน ำ้ เงินเขียวล้อมรอบ 



2.3 Xylose-lisine-deoxycholate Agar (XLD)

• Desoxycholate   ยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียท่ีไม่ใช่พวก Enterics
• Thiosulfate           H2S + Ferric Ion จุดด า

• Xylose Lactose และ Sucrose          ใช ้Xylose อยา่งเดียว Acid (แดง)
• Lysine           Decarboxylate Lysine 

*สีด ำที่เห็นคือ H2S ที่เกดิขึน้ใน
สภำพด่ำง ซ่ึงอำหำรนีป้ระกอบด้วย
Xylose Lysine, sodium thiosulfate, 
ferric ammonium citrate, และ
sodium deoxycholate 

Desulfhydrase

ด่ำง



2.4 อำหำรเลีย้งเช้ือ Salmonella Shigella (SS) Agar 

SS Agar มีอนิดเิตอร์คือ Neutral red ซ่ึงสำมำรถเปลีย่นจำกสีเหลืองไปเป็นสีแดง
หำกมีกรดเกดิขึน้ ซ่ึงแบคทีเรีย Salmonella ไม่ สำมำรถใช้น ำ้ตำลแลก็โทสได้ จึงไม่
สร้ำงกรดให้เกดิขึน้บนจำนอำหำรเลีย้งเช้ือ 



Salmonella บน S.S. Agar 
A. Klebsiella pneumoniae B. Escherichia coli

C: Salmonella sp.

D: Proteus mirabilis E: Pseudomona aeruginosa



• Salmonella บน MacConkey 



• Brilliant green agar เช้ือจะไม่สำมำรถใช้น ำ้ตำลแลคโตสได้จึงมี
โคโลนีสีแดงรอบด้วยพืน้สีแดงใสๆ

Salmonella

E. coli



3 กำรทดสอบทำงชีวเคมี

VP-

TSI Lactose broth +



• Triple Suagr Iron (TSI) Agar 
• ซ่ึงมีน ้ าตาลกลูโคส น ้าตาลซูโครส และน ้าตาลแลก็โทสใน

อตัราส่วน 0.1:1.0:1.0
เม่ือกลูโคสถูกใช้หมดไป เช้ือจุลนิทรีย์จะผลติ Lysine 
Decarboxylase ออกมำย่อย Lysine แล้วได้ Amine ที่มี
สภำวะเป็นด่ำงซ่ึงจะท ำให้เกดิสีม่วงทั่วทั้งหลอด 



• Lysine Iron Agar

SalmonellaE. coli

เม่ือกลูโคสถูกใช้หมดไป เช้ือจุลนิทรีย์จะผลติ Lysine 
Decarboxylase ออกมำย่อย Lysine แล้วได้ Amine ที่
มีสภำวะเป็นด่ำงซ่ึงจะท ำให้เกดิสีม่วงทั่วทั้งหลอด 

Bromocresol purple เป็นอนิดิ
เคเตอร์ หำกสีของอำหำรเป็นสี
เหลืองแสดงว่ำเช้ือแบคทีเรียได้
สร้ำงกรด



• อาหาร Lysine Iron Agar (LIA) 



Urea Agar (-)

Specific cell wall ("O") antigens (+)



ผลกำรทดสอบทำงชีวเคมีอ่ืนๆ
*Motile, Gram-negative bacteria 
*Lactose negative; acid and gas from glucose, mannitol, maltose, and 
*sorbitol; no Acid from adonitol, sucrose, salicin, lactose 
*ONPG test negative (lactose negative) 
*Indole test negative 
*Voges-Proskauer test negative 
*Citrate positive (growth on Simmon's citrate agar) 
*Lysine decarboxylase positive 
*Urease negative 
*Ornithine decarboxylase positive 
*H2S produced from thiosulfate 
*Do not grow with KCN 
*Phenylalanine and tryptophan deaminase negative 
*Gelatin hydrolysis negative 



กำรปนเป้ือนในอำหำร

Farm
Livestock

Effluent
slurry sewage
Environmental

pollution
Streams/pastures

Products eaten
by man

Man

Human
Imports

man     food

Pet
animals

Products eaten 
by animals

Meat/Bone meat
Dried poultry                 Offal
Waste etc.

Animals
importation

Wildlife
reservoirs

Imported
animal protein



อำหำรที่มีรำยงำนกำรปนเป้ือนของ Salmonella



Staphylococcus aureus

• กำรปนเป้ือนกำรเกดิโรคจำกเช้ือ Staphylococcus aureus น้ัน
สำมำรถท ำให้เกดิโรค Staphylococcal food poisoning /food-
intoxication syndrome ซ่ึงถูกค้นพบเม่ือ 1914



ลกัษณะทั่วไปของเช้ือ Staphylococcus aureus
• ลกัษณะของเช้ือเป็นพวกองุ่น G+
• โคโลนีมเีส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 0.5-1.5 ไมโครเมตร
• สำมำรถสร้ำงเอน็ไซม์ catalase +,- โดยพวกที่สร้ำง catalase + มี

เพยีง 6 สำยพนัธ์ุคือ S. aureus, S. intermedius, S. hyicus, S. 
delphini, S. coaqulans, S. anaerobius ไม่ทนต่อ -lactams, 
tetracyclines, macrolides แต่สำมำรถต้ำนสำร polymyxin และ 
polyene

• สปีชีส์มีมำกกว่ำ 23 สำยพนัธ์ุ
• บำงสำยพนัธ์ุสำมำรถสร้ำง enterotoxin ซ่ึงท ำให้เกดิโรคท้องเสียได้ 

(gastroenteritis) หรือเป็นพวก catalase -



กำรเจริญเติบโต

1 สำรอำหำร

-กรดอะมิโน (arginine, cystine, phenylalanine)

- Thiamine, nicotinic acid ต้องกำรส ำหรับสร้ำงวติำมิน B

- Uracil เม่ือเจริญในสภำพไร้อำกำศ

- Monosodium glutamate ส ำหรับสร้ำง enterotoxin, และเป็น
แหล่ง C, N รวมทั้งพลงังำน

-Arginine ต้องกำรส ำหรับสร้ำง Enterotoxin B

- วติำมิน pantothenate, biotin, niacin, thiamine



2 อุณหภูม ิเช้ือชนิดนีเ้ป็นพวก mesophile แต่สำมำรถเจริญในอุณหภูม ิ
6.7 องศำเซลเซียส สำรพษิจะสร้ำงทีอุ่ณหภูมปิระมำณ 10-46 องศำ
เซสเซียส โดยทีอุ่ณหภูมทิีเ่หมำะสมในกำรสร้ำงสำรพษิคือ 40-45
องศำเซลเซียส

3 เกลือและสำรเคม ีบำงสำยพนัธ์ุสำมำรถเจริญโดยปรำศจำกเกลือ และ
สำมำรถเจริญได้ดหีำกมีเกลือ 7-10 %  ควำมทนต่อสร้ำงเคมีบำง
ชนิดได้ไม่เท่ำกนัของแต่ละสำยพนัธ์ุท ำให้สำมำรถแยกสำยพนัธ์ุ
ต่ำงๆออกจำกกนัได้เช่น S. aureus ไม่ทนต่อสำร borate ในขณะที่
S. epidermidis สำมำรถทนได้



4 pH, aw และ ปัจจัยอ่ืนๆ

- เช้ือนีส้ำมำรถเจริญได้ดทีี ่pH 6-7 และเจริญได้ในช่วง 4.0-9.8

- NaCl และ pH ต่อกำรเจริญของเช้ือ

pH-range 4.00-9.83 4.4-9.43 4.50-8.55 5.45-7.30 4.50-8.55

NaCl(%) 0 4 8 10 12

Enterotoxin + + + + -



ชนิดของสำรพษิ

• สำรพษิมี Enterotoxin type A, B, C1, C2, C3, D และ E (SEA, 
SEB, SEC1, SEC2, SEC3, SED, SEE) ซ่ึงอยู่ใน family pyrogenic 
toxins (PT)

• บำงชนิดสำมำรถผลติ toxic shock syndrome toxin (TSST) แต่
ไม่ใช่สำรพษิพวก Enterotoxin 

• Enterotoxin สำมำรถท ำให้เกดิ immonosuppresive ท ำให้เกดิกำร
ไม่จ ำเพำะกบั T-cell 

• สำรพษิทีก่่อให้เกดิโรคในทำงเดนิอำหำรมำกทีสุ่ดคือ SEA รองลงมำ
คือ SED



กำรปะปนในอำหำร

1 ชนิดของอำหำรที่อำจมีกำรปนเป้ือน



2 กำรแพร่โดยมนุษย์



กำรเกดิโรคจำกเช้ือ S. aureus

• เม่ือได้รับเช้ือ 2-4 ช่ัวโมงจะเกดิอำกำรคล่ืนเหียน อำเจียน อ่อนเพลยี 
อำกำรเหล่ำนีจ้ะหำยไปหลงัจำกน้ัน 1-2 วนั ตำมควำมแขง็แรงของ
ร่ำงกำย หำกมีอำกำรอ่อนเพลยีมำกๆอำจต้องให้น ำ้เกลือ





1 อำหำรเลีย้งเช้ือ Trypticase (tryptic) Soy Broth (TSB) ผสม 10% 
NaCl และ 1% Sodium pyruvate 

Most Probable Number; MPN⋅g-1 
ของ เช้ือแบคทเีรีย S. aureus เน่ืองจำก
เช้ือแบคทเีรียนีส้ำมำรถทนเกลือได้ จึงท ำ
ให้อำหำรเลีย้งเช้ือมคีวำมขุ่น หลงัจำกบ่ม
ไว้ทีอุ่ณหภูม ิ35ฑ2 องศำเซลเซียส เป็น
เวลำ 48ฑ2 ช่ัวโมง 



กำร Isolation และ Identification
2.1 กำรใช้ Baird-Parker (selective medium) 

- Lithium chloride และ tellurite เป็นสำร selective 

- Egg yolk และ pyruvate จะช่วยให้เซลล์ฟ้ืนตัว

- กำรเปลีย่นสีของอำหำรเกดิจำก tellurite ถูก reduce โดยเช้ือ 
S. aureus แล้วท ำให้เกดิโคโลนีสีด ำและมันวำว 

- กำรเกดิ clear zone น้ันเกดิจำกกำรทีเ่ช้ือ S. aureus เกดิกำร
hydrolysis ของ egg-yolk protein lipovitellenin

- กำรเกดิโคโลนีดงักล่ำวบนอำหำรเลีย้งเช้ือเป็นกำรทดสอบขั้น
เบ้ืองต้นจำกน้ันจะมีกำรทดสอบขั้นต่อไปโดยกำรทดสอบ
Coagulase และ Catalase test



กำรเกดิโคโลนีสีด ำและ clear zone ในอำหำร BP โดยใช้เช้ือ S. aureus

Potassium tellurite 

Tellurium 

(black colony) 

Lecthinase 

Clear zone



2.2 Mannitol Salt Agar เป็นอำหำรทีใ่ช้แยกแบคทเีรียในกลุ่ม 
Staphylococcus ออกจำกกนั เช่น S. aureus สำมำรถใช้น ำ้ตำล 
mannitol แล้วท ำให้อำหำรเปลีย่นสี ในขณะที ่เช้ือ S. epidermidis ไม่
สำมำรถใช้น ำ้ตำลนีไ้ด้

S. epidermidis S. aureus

Mannitol+Phenol red     Red 

Yellow (acid) 

Positive



2.3 Toluidine Blue DNA Agar 

Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidisControl

Deoxyribonuclease (DNA) from S.aureus + Toluidine 

Thermounclease heat

Red colour



3 กำรท ำ confirm test
3.1 กำรทดสอบกำรย่อยเม็ดเลือดแดง (Hemolysis) 

อำหำรเลีย้งเช้ือ Blood Agar (BA) 

ผลกำรเกดิ β-hemolysis ของเช้ือ
แบคทเีรีย S. aureus บนจำนอำหำร BA
-โคโลนีสีเหลืองครีม 

-เคลยีโซน 



3 กำรท ำ confirm test

3.2 Coagulase test เอน็ไซม์ coagulase ทีถู่กผลติจำกเช้ือ S. aureus สำมำรถท ำให้
เกดิกำรจบักลุ่มกนักบัเมด็เลือดแดงจำกคนและสัตว์ได้

3.3 Catalase Test กำรทดสอบปฏิกริิยำสำมำรถบอกควำมเป็นเช้ือในกลุ่มนีไ้ด้โดยที่
ผลบวกจะมีฟองเลก็ๆ

+

+

-

-



3.4 กำรดูผล Motility 

อำหำร Motility Nitrate Medium 

ผลกำรทดสอบ S. aureus 
-Motility (-) 



Clostridium perfringens

• เช้ือชนิดนีส้ำมำรถท ำให้เกดิกำรพองด้วยแก๊สที่สร้ำงขึน้ในเน้ือเย่ือที่
ตำยแล้วของมนุษย์ (Gas gangrene)



• เป็นเช้ือแบคทเีรีย G+ รูปร่ำง rod ชอบเจริญในสภำพไร้ออกซิเจน 
มนัจะมขีนำดใหญ่กว่ำเช้ือในตระกลู Clostridia อ่ืนๆคือมีขนำด
ประมำณ 1x3.9 ไมโครเมตรและไม่เคล่ือนที่ (non-motile) 

• อุณหภูมทิีส่ำมำรถเจริญได้คือ 12-50 องศำเซลเซียส แต่อุณหภูมทิี่
เหมำะสมคือ 43-47 องศำเซลเซียส

• pHทีเ่หมำะสม 7.1 และ vegetative cells สำมำรถเจริญในค่ำ aw

ระหว่ำง 0.95-0.97 แต่จะไม่เจริญหำกมีเกลือประมำณ 6 %

ลกัษณะทั่วไปของเช้ือ Clostridium perfringens



ชนิดของสำรพษิ (exotoxins)

Type Exotoxin

   

A + - - -

B + + + -

C + + - -

D + - + -

E + - - +



C. perfringens type A() Lecithinase (phopholipase C)

membranes

lecithin

phospholipids

Gas gangrene

C. perfringens type C (, 

Enteritis necroticans





• ปกติกำรได้รับสำรพษิจำกเช้ือชนิดนี ้ร่ำงกำยจะขับออกมำโดยแสดง
อำกำรปวดท้อง ท้องเสีย ท้องร่วง หรืออำเจียน เช้ือชนิดนี้จะไม่ท ำ
ให้มีไข้ เวลำบ่มเช้ือประมำณ 8-24 ช่ัวโมงหลงัจำกรับประทำน
อำหำร ปริมำณที่ท ำให้เกดิโรคได้คือรับประทำน 106-108 cfu แต่ถงึ
อย่ำงไรกต็ำม กำรใช้ยำอำจไม่จ ำเป็นเพรำะอำกำรจะหำยไปภำยใน
1-2 วนั ยกเว้นคนชรำและคนที่ร่ำงกำยอ่อนแอ

กำรเกดิโรคจำกเช้ือ Clostridium perfringens



กำรเกดิโรคจำกกำรสร้ำง Enterotoxin

Vegetative cell

Vegetative cell 
มีชีวติในกระเพำะได้เช้ือทีผ่่ำนเข้ำสู่ล ำไส้

สร้ำง enterotoxin



Enterotoxin

• Enterotoxin ประกอบด้วยโปรตีนประมำณ 35 kDa และมจุีด 
isoelectric point ประมำณ 4.3 

• สำรพษิชนิดนีจ้ะไม่ออกฤทธ์ิเม่ือมนี ำ้เกลือทีอุ่ณหภูม ิ60 องศำ
เซลเซียส 10 นำที 





Sulfite Polymyxin Sulfadiazine 

Agar (SPS) 

• Polymyxin 
+Sulfadiazine ยบัย ั้ง
เช้ือท่ีไม่ตอ้งการ

• Sulfite Sulfide 
+Ferric citrate โคโลนี
สีด า



Shahidi Ferguson Polymyxin 

(SFP) 

• Lecithin 

Lecithinase
ตะกอนขุ่นขาวรอบโคโลนีสีด า

• Sulfite Sulfide 

+Ferric citrate 
โคโลนีสีด า



Tryptose Sulfite Cycloserine 

Agar (TSC agar) 

• Sulfite Sulfide 
+Ferric citrate โคโลนี
สีด า



• อำหำรเลีย้งเช้ือ Cooked Meat Medium 

เพ่ือตรวจหำควำมสำมำรถในกำรย่อย
โปรตีนเพรำะอำหำรชนิดนีม้ี Beef Heart 
เป็น แหล่งโปรตีน แหล่งของกรดอะมิโน 
และมีสำร Glutathione ซ่ึงช่วยท ำให้
แบคทเีรียที่ไม่ต้องกำรออกซิเจน เจริญ
ได้ดใีนสภำวะทีไ่ร้ออกซิเจน 



• อาหาร Thioglycollate Broth 
-แบคทีเรียที่ต้องกำรอำกำศในกำรเจริญ (Obligate aerobes) 
จะเจริญได้เฉพำะด้ำนบนสุดของหลอดอำหำร เลีย้งเช้ือที่มี
ออกซิเจน 
-ส ำหรับเช้ือแบคทีเรียที่ต้องกำรออกซิเจนในกำรเจริญเติบโต
แต่หำกมีออกซิเจนมำกไป เซลล์อำจบำดเจ็บได้ 
(Microaerophiles) จะเจริญที่ด้ำนบนของหลอดอำหำร
เช่นกนัแต่จะเจริญอยู่บริเวณ ใกล้ๆบนสุดของหลอดอำหำร
เลีย้งเช้ือ 
-ส่วนพวกแบคทีเรียที่สำมำรถเจริญได้ทั้งในสภำวะที่มีอำกำศ
และไม่มี อำกำศ (Facultative anaerobes) จะสำมำรถเจริญ
ได้ทั่วทั้งหลอดอำหำรเลีย้งเช้ือ 
-แต่ส ำหรับแบคทีเรีย C. perfringens ซ่ึงเป็นแบคทีเรียที่ไม่
ต้องกำรอำกำศ (Anaerobes) จะพบกำรเจริญได้เฉพำะ
บริเวณด้ำนล่ำงของ หลอดอำหำรเลีย้งเช้ือ 



Thioglycollate media

Corresponding 

tube no. above
1 2 3 4

Oxygen 

relationship 

designation

STRICT

(OBLIGATE)

AEROBE

FACULTATIVE

ANAEROBE

AEROTOLERA

NT

ANAEROBE

STRICT

(OBLIGATE)

ANAEROBE

Aerobic 

respiration*
+ + – –

Fermentation* – + + +

Ability to grow 

aerobically

(oxygen 

tolerance)

+ + + –

Ability to grow 

anaerobically
– + + +

Catalase

reaction
+ + – –



Motility nitrate medium 

• nitrate nitrite 

-napthylamine 
solutionสีแดง

• Motility (-)



Lactose gelatin medium

• Gelatin จะไม่สลายและไม่
จบัตวัเป็นกอ้นแขง็



กำร Isolation และ Identification

1 เน่ืองจำกปริมำณของเช้ือนีป้กติจะมีไม่มำกในตัวอย่ำงอำหำร ดงัน้ัน
จึงต้องมีกำรท ำ enrichment culture หรือเพิม่ปริมำณเช้ือจุลนิทรีย์
ก่อนที่จะท ำกำรตรวจวดั 

* หำกเป็นตวัอย่ำงทีม่ำจำกอุจจำระต้องท ำกำรให้ควำมร้อนที่
อุณหภูม ิ80 องศำเซลเซียสเป็นเวลำ 10 นำที เพ่ือลดกำรปนเป้ือน
จำกเช้ือแบคทเีรียชนิดอ่ืนๆก่อนน ำมำตรวจหำเช้ือ



• Selective agent ส่วนมำกแล้วจะใช้ sulfite โดยเช้ือ C. perfringens
สำมำรถที่ท ำให้เกดิ sulfite ให้ได้โคโลนีสีด ำบนอำหำรเลี้ยงเช้ือ โดย
อำหำรที่ใช้คือ Tryptose sulfite cycloserine (TSC) medium และ 
Oleandomycin polymyxin sulfadiazine perfringens (OPSP) ท ำ
กำรบ่มที ่35-37 องศำเซลเซียสเป็นเวลำ 24 ช่ัวโมง 

Iron saltในอำหำร

เช้ือสร้ำง H2S

โคโลนีสีด ำ

TSC



• กำรท ำ confirm test สำมำรถท ำได้โดยกำรตรวจสอบ
– ควำมสำมำรถในกำรเคล่ือนที่  (motility) โดยเช้ือนีจ้ะไม่เคล่ือนที่

– กำรเปลีย่น nitrate ให้กลำยเป็น nitrite

– ควำมสำมำรถในกำรใช้น ำ้ตำล lactose

– กำรเกดิ gelatin liquefaction 

– กำรเกดิ Nagler reaction คือกำรตรวจ α-toxin โดยมันจะเกดิกำรจับกบั 
antitoxin บน lactose egg-yolk agar 

– กำรท ำ antigen-antibody reaction



กำรก่อให้เกดิโรคในอำหำร
1 สปอร์ของเช้ือ C. perfringens สำมำรถพบในพวกเน้ือสัตว์ทีผ่่ำนกำร

ปรุง

2 สปอร์ของเช้ือนีส้ำมำรถมชีีวติอยู่ในทีอุ่่นๆและจะเกดิกำรแข่งขนักบัเช้ือ
พวก flora  ดงัน้ันกำรปรุงอำหำรในทีอุ่่นๆหรือเกบ็อำหำรในทีอุ่่นๆ อำจ
เกดิกำรปนเป้ือนของเช้ือชนิดนีไ้ด้



3 หลงัจำกอำหำรผ่ำนกำรปรุงแล้วมกีำรวำงไว้ให้เยน็ในสภำพทีไ่ม่
เหมำะสมเช่นวำงไว้ให้เยน็ทีอุ่ณหภูมห้ิอง จะท ำให้ vegetative ของ
เช้ือสำมำรถเพิม่จ ำนวนได้อย่ำงรวดเร็ว

4 กำรอุ่นอำหำรอำจไม่เป็นกำรฆ่ำเช้ือจุลนิทรีย์ชนิดนี้ โดยเฉพำะ
อำหำรที่เสริฟเยน็ได้เลยอำจท ำให้ enterotoxin ทีป่นเป้ือนในอำหำร
ถูกท ำลำย



Bacillus cereus

*ท ำให้เกดิโรค diarrhoeal syndrome  และ emetic syndrome หรือโรค
ท้องร่วงและอำเจยีนอย่ำงรุนแรง



ลกัษณะทั่วไปของเช้ือ B. cereus

• เป็นแบคทเีรียในกลุ่ม Bacillus เป็น G+, ต้องกำรอำกำศในกำรเจริญ  
(aerobic)

• สำมำรถสร้ำงสปอร์เป็นรูปแท่ง (rod) โดยรูปร่ำงของ sporangium
สำมำรถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม

• B. cereus เป็นพวก facultatively anaerobic ซ่ึงมี vegetative cell ที่
กว้ำง ขนำด 1 x 3-5 ไมโครเมตร

• อุณหภูมทิีเ่หมำะสมในกำรเจริญของ B. cereus คือ 28-35 องศำ
เซลเซียส แต่สำมำรถเจริญได้ทีอุ่ณหภูม ิ8-55 องศำเซลเซียส



• เช้ือนีท้น pH ได้ต ำ่สุด 5-6 และ aw ต ำ่สุด 0.95 

• สปอร์อยู่ตรงกลำงเป็นรูป ellipsoidal แต่จะไม่เป็นสำเหตุของกำรท ำ
ให้ sporangium เกดิกำรพอง

• สำมำรถแยกเช้ือชนิดนีไ้ด้จำกส่ิงแวดล้อมทั่วๆไปไม่ว่ำจะเป็นในดิน 
น ำ้และในพืชต่ำงๆ

• ทนควำมร้อนได้สูงคือค่ำ D-values ที ่95 องศำเซลเซียส ใน 
phosphate buffer ระหว่ำง 1-36 นำที

• Serotype ขึน้อยู่กบั flagella (H) antigen 



• เม่ือได้รับเช้ือนีจ้ะเกดิอำกำรท้องเสีย
และอำเจียนหลงัจำกน้ัน 12-24 ช่ัวโมง 
ซ่ึงจะแตกต่ำงจำกเช้ือ Staphyloccus 
aureus ซ่ึงใช้เวลำเพยีง 1-5 ช่ัวโมง 

• กำรก่อให้เกดิโรคส่วนใหญ่เกดิจำก 
enterotoxins ซ่ึงจะไม่ถูกท ำลำย
เพรำะว่ำมขีนำดมวลโมเลกลุ 50 kDa 
ซ่ึงร่ำงกำยจะขับสำรพษิออกด้วยกำร
อำเจียนเป็นหลกั

กำรเกดิโรคจำกเช้ือ B. cereus



• กำรเกดิอำกำรท้องเสียจะเกดิจำก emetic toxin ซ่ึงมีขนำดต ่ำกว่ำ 5 
kDa และทนควำมร้อนสูงที ่126 องศำเซลเซียสเป็นเวลำ 90 นำที
นอกจำกน้ันยงัทนต่อเอน็ไซม์ proteolytic และ pH ต ่ำๆ กำรสร้ำง 
toxin น้ันมคีวำมสัมพนัธ์กบัปริมำณของเช้ือทีม่อียู่มำกโดยเฉพำะที่
ระยะ stationary phase



• กำรเกดิโรคซ่ึงเกดิจำกเช้ือ Bacillus อ่ืนๆสำมำรถเกดิได้ในระหว่ำง 1 
ถงึ 11 ช่ัวโมงอำจเกดิจำก intoxication แต่ไม่ใช่เกดิจำกสำรพษิ



• กำรก่อให้เกดิโรคควรมเีช้ือชนิดนีอ้ยู่ประมำณ >105 g-1ดงัน้ันจึงไม่
จ ำเป็นต้องท ำ enrichment ก่อน 

กำร Isolation และ Identification

Blood agar +polymyxin

-โคโลนี 3-7 มิลลเิมตรหลงัจำก
บ่มที ่37องศำเซลเซียสเป็น
เวลำ 24 ช่ัวโมง 
-โคโลนีสี grey-greenเรียบ
มี zone ของ หรือ -haemolysis 



หรือ -haemolysis

 



อำหำร polymyxin pyruvate egg yolk mannitol 
bromothymol blue agar (PEMBA)

• มี polymyxin เป็น selective agent 

• มี bromothymon blue เป็น indicator โดยสีของอำหำรจะ
ไม่เปลีย่นแปลงเพรำะเช้ือกลุ่มนีจ้ะไม่ใช้น ำ้ตำล mannitol 

• เช้ือชนิดนีจ้ะผลติเอน็ไซม์ lecithinase ซ่ึงท ำให้เกดิ clear 
zone รอบๆโคโลนี 



CHROMOGENIC BACILLUS 

CEREUS AGAR

• 5-Bromo-4-chloro-3-

indolyl- β-

glucopyranoside β-

glucosidase  blue 

colonies



กำรท ำ confirm test

1 กำรใช้ Microscopic ซ่ึงสปอร์ของเช้ือนีจ้ะมีสีเขยีวและ vegetative 
cell จะมีสีแดง และสปอร์จะต่อกนัเป็นสำย (intracellular lipid 
stain) และมีสีด ำของ globules 



2 กำรสร้ำงกรดจำกกำรใช้น ำ้ตำลกลูโคส แต่จะไม่สร้ำงกรดจำกน ำ้ตำล 
mannitol, xylose และ arabinose

3 กำรทดสอบหำสำรพษิ diarrhoeal toxin โดยกำรเกดิกำรตกตะกอน
โดยใช้ kit แต่จะใช้ในบำงกรณ ีไม่นิยมใช้ส ำหรับตรวจหำเช้ือชนิดนี้
ในงำนประจ ำ



กำรปะปนในอำหำร
1 Dairy products

2 Cereals and flours



3 Starchy products

4 Pies and pasties


